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Hoofdstuk 19 • A a n d o e n i n g e n van de hals

19.1

Onderzoeksmethoden

Hoewel palpatie van de hals verreweg het belangrijkste onderdeel van de fysische diagnostiek vormt, zijn inspectie en, op i n dicatie, auscultatie ook nog steeds van belang. Beeldvormende
diagnostiek (CT,
en echografie) en punctiecytologie kunnen belangrijke aanvullende informatie leveren.

Fluctuatie bij palpatie wijst op een cysteuze zwelling. Fixatie van
de zwelling aan de omgeving kan op een maligne lymfeklier wijzen, maar deze bevinding is noch erg sensitief, noch erg specifiek. Een pijnlijke palpatie wijst vaak op een ontsteking. (Voortgeleide) pulsaties kunnen samenhangen met een afwijking in of
bij de a.carotis, bijvoorbeeld een glomus caroticum. Deze tumor
is door fixatie aan de a.carotis minder in craniocaudale richting
dan i n voor-achterwaartse richting te bewegen.

19.1.1 Inspectie
19.1.3 Auscultatie
Bij inspectie van de hals wordt gelet op huidskleur, vullingstoestand van de venen, mobiliteit van de larynx bij slikken en
op fistelopeningen. Ook wordt gelet op contouren, stand en beweeglijkheid van hoofd en hals. Tumoren, lymfeklierzwellingen
en cysten kunnen de contouren van de hals veranderen. Het is
van belang te observeren of deze zwellingen meebewegen bij
het slikken, wijzend op een nauwe samenhang met de larynx,
farynx of schildklier. Overvulling van de halsvenen is gerelateerd aan stuwing (door bijvoorbeeld decompensatio cordis of
obstructie van de vena cava door stenoserende processen, zoals
tumoren). Roodheid wijst vaak op ontsteking; littekens wijzen
op eerder doorgemaakte operaties en verwondingen. De lokalisatie van fistelopeningen kan iets zeggen over aard en beloop
van een halsfistel.

19.1.2 Palpatie
Het is essentieel dat de halsmusculatuur bij palpatie ontspannen
is. D i t geldt vooral voor de m.sternocleidomastoideus, omdat
onder deze spier de belangrijke lymfekliergroepen langs de vena
jugularis interna gelegen zijn. Het verdient daarom de voorkeur
om de hals te onderzoeken bij een zittende patië n t met het hoofd
in lichte anteflexie. Het is verstandig om bij het palperend onderzoek van de hals een vaste volgorde aan te houden (D figuur
Submandibulair gelegen lymfeklieren en de
kunnen het beste bimanueel worden gepalpeerd met de wijsvinger van de ene hand intraoraal en de vinger(s) van de andere
hand in het submandibulaire gebied ( • figuur 19.2).
Of een zwelling te palperen is, hangt af van plaats, grootte
en consistentie en van het type hals. In een lange slanke hals
zijn zwellingen veel gemakkelijker te palperen dan i n een
korte dikke hals. I n het algemeen kan worden gesteld dat een
ervaren onderzoeker onder optimale omstandigheden i n een
oppervlakkig gebied, zoals de submandibulaire halsloge, bijvoorbeeld lymfeklieren met een doorsnede van 0,5 cm al kan
voelen, terwijl dit in een dieper gelegen gebied, zoals onder de
m.sternocleidomastoï d eus, niet eerder dan bij een doorsnede
van 1 cm het geval is. 'Maligne' lymfeklieren, in het bijzonder
metastasen, voelen over het algemeen vast aan. De speekselklieren, de larynx, de hals- en
de schildklier en
de pathologie die van deze structuren uitgaat, zijn alle vrij oppervlakkig gelegen en daardoor goed voor palpatie toegankelijk.
Datzelfde geldt in mindere mate voor de a.carotis.
een

Bij een zwelling die zacht aanvoelt, kan gedacht worden aan
hemangioom of lymfangioom (zie ook
par. 19.2.1).

Auscultatie van de hals is belangrijk wanneer bij de differentiaaldiagnose een goed gevasculariseerde tumor (paraganglioma)
wordt overwogen. Worden duidelijke vaatgeruisen gehoord, dan
zal het onderzoek moeten worden uitgebreid met een echografie, op indicatie gevolgd door een
en eventueel een
MRA (magnetische resonantieangiografie).

19.1.4 Beeldvormende technieken
Echografie, i n combinatie met punctiecytologie, blijkt in handen
van daarvoor speciaal opgeleide en geï n teresseerde onderzoekers dikwijls essentieel te zijn bij het differentië r en naar verschillende oorzaken van halspathologie. CT en M R I vormen een belangrijke aanvulling op het fysisch-diagnostisch onderzoek van
de hals, waarmee nauwkeuriger beoordeling van de anatomische
structuren in de hals mogelijk is. Hiermee kunnen ook afwijkingen i n de retro- en parafaryngeale ruimten, die niet voor palpatie toegankelijk zijn, goed in beeld gebracht worden.

19.1.5 Punctiecytologie
Punctiecytologie, onderzoek van losse cellen of celgroepjes, verkregen door een dunnenaaldbiopsie, is het belangrijkste diagnostische hulpmiddel bij de diagnostiek van vergrote lymfeklieren. Maar ook bij andere halsafwijkingen is punctiecytologie een
uitmuntend diagnosticum. De dunne naald (buitendiameter ongeveer 0,5 mm) wordt in de zwelling gestoken en na het aanbrengen van vacuü m langzaam in de zwelling op en neer bewogen.
De ingreep is weinig belastend en de kans op entmetastasen bij
het puncteren van een maligne tumor is te verwaarlozen. Voor
het verrichten en vooral beoordelen van een cytologische punctie is ruime ervaring vereist. Het aantal foutpositieve beoordelingen i n het geval van een voor maligniteit verdachte, vergrote
lymfeklier is klein. Een beeld dat verdacht is voor een tumor
kan dan ook bijna als bewijzend voor maligniteit worden beschouwd. De cytoloog kan vrijwel altijd de maligne tumorcellen
nader typeren, zodat kan worden vastgesteld of het bijvoorbeeld
een metastase van een plaveiselcelcarcinoom, een speekselklierof een schildkliertumor dan wel een
betreft. Differentiatie van de verschillende subtyperingen van
het
is op grond van de cytologische diagnostiek echter niet mogelijk. I n deze gevallen zal een halslymfeklierextirpatie voor nadere diagnostiek aangewezen zijn.
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Bij dieper gelegen vergrote lymfeklieren (en bij niet of nauwelijks vergrote lymfeklieren i n het kader van het opsporen van
occulte lymfekliermetastasen) wordt de punctiecytologie in
het algemeen gecombineerd met echografie
figuur 19.3). De
echogeleide punctie geeft namelijk de zekerheid dat men ook
daadwerkelijk de betreffende lymfeklier heeft aangeprikt, hetgeen de betrouwbaarheid van het onderzoek uiteraard vergroot.
Bovendien verhoogt de echo de trefzekerheid van de punctie
uit solide partijen bij bijvoorbeeld cysteus veranderde halslymfeklieren.

\
d

19.1.6 Diagnostische excisie
Indien de beeldvorming i n combinatie met punctiecytologie bij
herhaling niet
kan een excisie pro diagnosi worden
overwogen. Bij verdachte halslymfeklierzwellingen dient, indien
orië n terend kno-onderzoek geen aanwijzingen oplevert voor
een primaire tumor, na herhaalde negatieve punctiecytologie
een extirpatie van de lymfeklierzwelling te worden uitgevoerd.
Afhankelijk van het te volgen beleid kan dit idealiter met cito
vriescoupeonderzoek worden gecombineerd.

19.1.7 Serologisch onderzoek

S Figuur 19.1 Het palperend onderzoek moet altijd in vaste volgorde
(a) worden uitgevoerd, b
regio (denk om de
palpatie), c en d jugulaire lymfeklieren langs het verloop van de
m.sternocleidomastoideus, e supraclavicular loge, f lymfeklieren langs
n.accessorius.

Bij een onbegrepen halslymfeklierzwelling en een punctiecytologie-uitslag die wijst op een reactieve lymfekliervergroting,
is het zinvol aanvullend orië n terend serologisch onderzoek te
verrichten naar cytomegalievirus
toxoplasma
hiv (anti-hiv), hepatitis-B (anti-HBsAg)
en lues (zie par. 19.2.2).

Onderzoek van de hals
1.

Inspectie: aandacht voor contouren van de hals,
veranderingen, meebewegen met slikken.
2. Palpatie: methode: hoofd in anteflexie, volg systematisch
de niveaus van de hals figuur 15.24 en 19.1), voor een
submandibulaire zwelling is bimanuele palpatie aan te
bevelen
figuur 19.2). Beschrijving: mobiliteit, consistentie, lokalisatie (niveau
pijn.
3. Auscultatie: geï n diceerd bij differentiaaldiagnose van
een gevasculariseerde tumor.
4. Radiologie: CT, MRI en (echogeleide) punctiecytologie.

19.2

Aandoeningen

19.2.1 Congenitale afwijkingen
halscyste/ ductus

Figuur 19.2

palpatie van de lymfeklieren (en de
in de submandibulaire regio.

De mediane halscyste, de meest voorkomende congenitale
afwijking, is een restant van de ductus thyroglossus en manifesteert zich als een zwelling mediaan in de hals ongeveer ter
hoogte van het os hyoideum
figuur 19.4). Feitelijk zou ductus
thyroglossusanomalie een betere benaming zijn, mede omdat
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Figuur 19.3

Echogeleide punctie van een lymfeklier in de hals

waarbij de 'transducer' de lymfeklier door middel van ultrageluidsgolven zichtbaar

maakt (b).

foramen caecum

os hyoideum

Figuur 19.4

ductus
thyroglossus

Patiënte met een mediane halscyste.

een (epi)dermoï d cyste zich ook als cyste mediaan in de hals kan
presenteren. I n het embryonale stadium vindt de schildklieraanplaats door een invaginatie van de
die later te
herkennen is als foramen caecum op de tongbasis. Het geï n vagineerde endoderm beweegt zich door celgroei i n caudale richting
en vormt door buisvorming de ductus thyroglossus. Normaal
gesproken wordt dit traject door apoptose opgeruimd. Wanneer
de ductus echter blijft bestaan, kunnen zich daarin cysten ontwikkelen. Het traject waarin dat kan gebeuren verloopt vanaf de
tongbasis
langs of door het os hyoideum,
tot juist boven de schildklier
pyramidalis)
figuur 19.5).
De mediane halscyste kan zich op elke leeftijd presenteren,
maar wordt vaker bij kinderen gezien. Vanwege de relatie met
het os hyoideum, beweegt de zwelling op en neer bij slikbewegingen en bij het uitsteken van de tong. Secundaire infecties zijn
mogelijk als gevolg van een bovensteluchtweginfectie.
Diagnose. Als aanvulling op het
onderzoek is het ter bevestiging van de cysteuze aard van de afwijking
aan te bevelen een echografisch onderzoek te verrichten. Bovendien verschaft dit onderzoek informatie over de lokalisatie
van de eventueel aanwezige schildklier. Wanneer indaling van

Figuur 19.5 Het traject waarlangs de gl.thyroidea afdaalt in de hals.
Langs het gehele traject kan een mediane halscyste ontstaan.

de embryonale schildklieraanleg in onvoldoende mate heeft
plaatsgevonden, is het mogelijk dat de cyste, in afwezigheid van
een normaal gelokaliseerde schildklier, het enig functionerende
schildklierweefsel bevat. D i t vormt uiteraard een contra-indicatie voor operatieve behandeling. Een persisterende schildklieraanleg ter hoogte van de tongbasis wordt
genoemd.
Behandeling. De mediane halscyste dient chirurgisch verwijderd te worden volgens de methode van Sistrunk, waarbij
kennis van de embryonale aanleg van de schildklier van belang
is. Bij deze ingreep wordt de cyste via een horizontale incisie ter
hoogte van het os hyoideum benaderd en vrijgeprepareerd. Het
middengedeelte van het corpus hyoidei wordt met de cyste verwijderd, omdat zich hierin niet zelden resten van de ductus thyroglossus bevinden. De kans op een recidiefcyste wordt daarmee
geminimaliseerd. Het verdient aanbeveling om chirurgische be-

19
19.2 • Aandoeningen

fl Figuur 19.6 Punctiemateriaal uit een laterale halscyste met het karakteristieke beeld van cholesterolkristallen.

Behandeling. Laterale halscysten worden chirurgisch verwijderd, bij voorkeur via een incisie i n een huidplooi over de cyste.
Na vrijleggen van de voorrand van de m.sternocleidomastoideus
wordt de cystewand snel zichtbaar. Door zorgvuldig op de cystewand te prepareren kan deze verder worden vrijgelegd en kan
de cyste worden uitgenomen. De cyste is meestal lateraal van
de a.carotis communis gelokaliseerd, maar soms wordt een uitbreiding tussen de a.carotis interna en externa opgemerkt. Vrijwel altijd bestaat er een nauwe relatie met de n.accessorius en
v.jugularis interna die vanzelfsprekend bij de excisie gespaard
moeten worden. O m de kans op recidief te verkleinen is het van
belang om de cyste i n toto te verwijderen. Ook voor de laterale
halscyste geldt dat het aanbeveling verdient chirurgische behandeling uit te stellen wanneer de cyste ontstoken is o f wanneer
deze na eventuele punctie of drainage niet meer voelbaar is.

Laterale halsfistel
handeling uit te stellen wanneer de cyste ontstoken is of wanneer
deze na eventuele punctie of drainage niet meer voelbaar is. I n
zeldzame gevallen treft men i n de cystewand een klein schildkliercarcinoom aan, waarvoor multidisciplinaire behandeling i n
een oncologisch centrum is geï n diceerd.

Laterale halscyste
De laterale of branchiogene halscyste presenteert zich als een
cysteuze zwelling i n het bovenste eenderde gedeelte van de hals,
en is aan de voorrand van de m.sternocleidomastoideus gelokaliseerd. De cyste manifesteert zich meestal op jeugdige of jongvolwassen leeftijd als een pijnloze zwelling; presentatie op middelbare leeftijd is echter niet uitgesloten. De laterale halscyste
vormt 20% van alle halsafwijkingen op de kinderleeftijd.
Diagnose. De laterale halscyste kan met echografie en punctiecytologie worden bevestigd. I n het cytologisch punctiemateriaal wordt, behalve normale plaveiselepitheelcellen, een typisch
beeld van cholesterolkristallen gezien
figuur 19.6). Verondersteld wordt dat de laterale halscyste een embryonaal restant is
van een onvolledig verdwenen sinus cervicalis
figuur 19.7a).
Op grond van histologische studies, waarbij de wand van een laterale halscyste opmerkelijke overeenkomsten bleek te vertonen
met lymfeklierstructuren, is ook een theorie ontwikkeld die stelt
dat de cyste een gevolg is van insluiting van epitheliaal weefsel
in een lymfeklier tijdens de embryonale fase. Het cytologisch
beeld van een laterale halscyste kan erg op dat van een cysteus
gedegenereerde halslymfekliermetastase van een plaveiselcelcarcinoom lijken. Vooral bij oudere patië n ten, zeker als zij veel
roken en drinken, moet daaraan gedacht worden. Echogeleide
punctiecytologie uit het meest verdikte deel van de cystewand
biedt meestal uitkomst voor het stellen van de juiste diagnose.
Vanzelfsprekend moet bij oudere patië n ten het kno-gebied op
de aanwezigheid van een occult plaveiselcelcarcinoom als eventuele oorzaak van een cysteus gedegenereerde metastase onderzocht worden; zeker als sprake is van (overmatig) nicotine- en/
of alcoholgebruik. De kans op een cysteuze metastase van een
plaveiselcelcarcinoom stijgt met de leeftijd;
kans op maligniteit boven de leeftijd van 18 en 25% kans boven de leeftijd van
30 jaar. Het verdient dus aanbeveling punctiecytologie reeds bij
patië n ten ouder dan 18 jaar te verrichten.

I n tegenstelling tot laterale halscysten presenteren laterale
hstels zich al kort na de geboorte, als een puntvormige intrekking
van de huid aan de voorrand van de m.sternocleidomastoideus.
Laterale halsfistels zijn restanten van embryonale kieuwspleten:
een hoog i n de hals gelegen laterale halsfistel betreft een restant
van de eerste kieuwspleet, terwijl lager gelegen fistels restanten
van de tweede, de derde of - uiterst zelden - de vierde kieuwspleet kunnen zijn (D figuur 19.7b). De fistelgang heeft, afhankelijk van zijn embryonale oorsprong, een grillig beloop tussen de
vaatzenuwstreng (a.carotis, v.jugularis en n.vagus) door en kan
in contact staan met een inwendige fistelopening i n de meatus
acusticus externus (eerste kieuwspleet), de tonsil (tweede kieuwspleet), de laterale farynxwand (derde kieuwspleet) en - uiterst
zeldzaam - i n de apex van de sinus piriformis (vierde kieuwspleet) (0 figuur 19.7a). Het eerste symptoom van de fistel kan
een chronische ontlasting van waterig of, in geval van ontsteking, purulent secreet zijn.
Behandeling. Laterale halsfistels dienen chirurgisch behandeld te worden. Vanwege de nauwe relatie met allerlei vitale
structuren i n de hals is meer dan basiskennis van de hoofdhalsanatomie en chirurgische ervaring i n het
vereist.

19.2.2

Benigne afwijkingen

Hemangiomen
Bij ongeveer 10% van de pasgeborenen wordt een hemangioom
gezien, waarbij het hoofd-halsgebied het meest betrokken
Aan
de oppervlakte van de huid lijken deze zwellingen op een aardbei
en dieper onder de huid gelegen is er een blauw doorschemerende zwelling. Eé n tot twee procent van de kinderen met een
cutaan hemangioom heeft tevens een subglottisch hemangioom.
Hemangiomen groeien de eerste maanden snel, vooral tussen
de vijfde en achtste week na de geboorte. Zij involueren i n de
loop der jaren: bij 70% van de kinderen is het hemangioom op
de leeftijd van 7 jaar verdwenen. Bij 50% van de patië n ten blijven restverschijnselen bestaan. Hemangiomen moeten worden
onderscheiden van vasculaire
die niet direct na
de geboorte zichtbaar zijn en niet vanzelf verdwijnen. In dit ver-
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Figuur 19.7 a Schematische weergave van kieuwbogen (I t/m IV) en kieuwspleten tijdens de embryonale fase. b Lokalisaties van uitwendige fistelopeningen in hals en periauriculair gebied.

band kunnen, al dan niet i n een mengvorm, malformaties van
de lymfevaten, capillairen (wijnvlek), venen en arterioveneuze
malformaties worden onderscheiden.
Behandeling. Hemangiomen worden tegenwoordig behandeld met propranolol; een succespercentage van 97% wordt i n
de literatuur genoemd. Een expectatieve benadering vormt het
uitgangspunt bij de behandeling van de overige vaatafwijkingen.
In geval van sterke progressie en of klachten kan embolisatie van
A - V malformaties overwogen worden.

Lymfangiomen
Ongeveer de helft van de lymfangiomen is vlak na de geboorte
zichtbaar en soms kan de aandoening echografisch prenataal
worden vermoed. De afwijking presenteert zich als een
afwijking, die zich in alle niveaus van de hals kan
presenteren. Het is een uiting van een stoornis in de embryonale
ontwikkeling van de halslymfeklieren. Door het ontbreken van
een drainage naar het veneuze systeem kan een cysteuze verwijding ontstaan met ophoping van lymfe. Deze cysten kunnen
grote vormen aannemen en tijdens de partus een ernstig obstruerend moment veroorzaken (hygroma cysticum colli). Ook
kunnen ze, afhankelijk van de lokalisatie, een vrije passage van
lucht door de ademweg beperken; dan is intubatie of eventueel
tracheotomie noodzakelijk.
Behandeling. Indien spontane regressie van de afwijking niet
optreedt, kan een percutane injectie met scleroserende middelen (alcohol 96%) door de radioloog wellicht uitkomst bieden.
In zeldzame gevallen met een grote omvang van het proces is
chirurgische behandeling gewenst. Door het dikwijls diffuse ka-

rakter van de aandoening en de nauwe relatie met vitale structuren i n de hals is het bijna onmogelijk een histologisch volledige
excisie te bereiken. Ontsteking en bloeding kunnen door secundaire verlittekening ook een partië l e regressie van de zwelling
veroorzaken.

Teratomen
Het teratoom is samengesteld uit diverse embryonale
soorten en kan zich als een grote halstumor al tijdens de geboorte presenteren. Meestal bevat een teratoom verschillende
gedifferentieerde weefsels, zoals haar, huid, tanden, spieren,
Door prenatale echografische diagnostiek is de perinatale mortaliteit aanzienlijk teruggedrongen. Prenataal kan een teratoom
van een hygroma cysticum colli worden gedifferentieerd door
het ontbreken van de multicysteuze component.
Behandeling. Kort na het stellen van de diagnose is een
spoedige chirurgische interventie geï n diceerd, omdat een snelle
groeiwijze niet ongebruikelijk is en tot ernstige problemen leidt
met hoge mortaliteit.

Paragangliomen
Paragangliomen
chemodectomen) zijn langzaam groeiende tumoren die ontstaan uit paraganglioncellen
met een chemoreceptorfunctie. De meest voorkomende lokalisatie is de glomus caroticum ter plaatse van de carotisbifurcatie.
Andere bekende lokalisaties van paragangliomen zijn de glomus
jugulare ter plaatse van de schedelbasis en de glomus vagale.
Sinds het begin van deze eeuw zijn steeds meer erfelijke vormen
geï d entificeerd. Volgens recent moleculair genetisch onderzoek
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Figuur 19.8 a MRI-onderzoek van de hals met contrastaankleuring ter plaatse van een glomus-caroticumtumor beiderzijds, links bij de pijl 'flow void';
b driedimensionale radiologische weergave van een glomus-caroticumtumor.

lijkt het SDHD-gen (chromosomale locatie
vaak betrokken bij het familiair voorkomen van
In SDHD-geassocieerde families is de overerving autosomaal
dominant als het gen via de vader overerft. Heel bijzonder is
dat de ziekte zich vrijwel nooit openbaart
het aangedane gen
wordt geë r fd via de moeder. Bij familiaire paragangliomen worden i n 2
5
5
0
% van de gevallen multipele tumoren aangetroffen
( • figuur 19.8a); naast andere hoofd-halsparangliomen kunnen
zich ook parangliomen i n thorax of abdomen vormen, hier moet
op gescreend worden.
De glomus-caroticumtumor manifesteert zich meestal
als een symptoomloze zwelling, die bij palpatie wel in voorachterwaartse maar niet in craniocaudale richting kan worden
bewogen; dit laatste hangt samen met de ligging en fixatie i n
de carotisbifurcatie. Bij de andere lokalisaties kan de zwelling
gepaard gaan met hersenzenuwuitval (met name de nn.X, X I
en X I I ) . Door langzame progressieve groei kan destructie van
bijvoorbeeld schedelbasis, rotsbeen - inclusief midden- en
binnenoor - en uitval van hersenzenuwen optreden, met alle
morbiditeit van dien. Hoewel parangliomen vrijwel altijd benigne zijn, kunnen zij i n enkele gevallen metastaseren (maligne
paranglioom).
Diagnose. Beeldvormende technieken staan bij de diagnostiek centraal. Echografie kan het vermoeden bevestigen dat het
om een vaattumor gaat. Vervolgens komt M R I in aanmerking:
een
van enige omvang laat zogeheten
zien
figuur 19.8a). Voor een definitieve bevestiging van de
diagnose en ten behoeve van de behandelplanning wordt MRAonderzoek verricht ( • figuur 19.8b). Een kleine minderheid van
de paragangliomen is neuro-endocrien actief of is geassocieerd

met een feochromocytoom; hierop dient met een somatostatinescan en onderzoek van 24-uurs urine gescreend te worden.
Behandeling. Voor de glomus-caroticumtumor is chirurgie
een effectieve behandeling. Vaatchirurgische expertise is bij de
ingreep onmisbaar. Voor de andere lokalisaties kunnen geen
eenduidige therapeutische richtlijnen worden gegeven. Behandeling gaat daar vrijwel altijd met rest- en uitvalsverschijnselen
gepaard en dit moet worden meegewogen bij de bepaling van het
beleid. I n deze gevallen is een expectatief
vaak te prefereren.

Lipoom
Een lipoom is een benigne tumor die uit vetcellen ontstaat en
meestal subcutaan in de nek is gelokaliseerd. In principe kan de
tumor zich uit elk vetweefsel op meerdere lokalisaties in de hals
ontwikkelen. Bij palpatie wordt een week aanvoelende zwelling
gevoeld en is deze moeilijk van de omgeving af te grenzen. Er is
meestal sprake van een
langzaam progressieve groeiwijze met klachten, die vooral cosmetisch van aard zijn.
Diagnose en behandeling. Door het karakteristieke
kan een lipoom door de radioloog vrijwel altijd herkend
worden. Een cytologische punctie behoort tot de routinediagnostiek. Bij mechanische en/of cosmetische bezwaren kan chirurgische excisie overwogen worden. Zeer zelden wordt na excisie de diagnose liposarcoma gesteld, waarvoor uitgebreidere
behandeling noodzakelijk is.

lymfadenitis colli
Bij de grote meerderheid van patië n ten met een zwelling in de
hals gaat het om lymfeklierpathologie. De incidentie van een
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Figuur 19.9
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Eerste lymfeklierstations van de verschillende drainagegebieden.

vergrote lymfeklier i n de hals in de huisartsenpraktijk is ongeveer 6-7 per patië n ten
per jaar. I n de meeste gevallen zal
het gaan om een reactieve lymfekliervergroting op basis van een
banale ontsteldng i n de mondholte, farynx of larynx. Omdat
door prikkeling vanuit de infectiehaard de eerste lymfeklierstations pijnlijk vergroot zullen zijn, is de lokalisatie van de vergrote
lymfeklieren een aanwijzing voor de plaats waar de infectiehaard
kan worden gevonden ( • figuur 19.9). Alle lymfeklieren draineren uiteindelijk in de jugulaire keten en vervolgens in het veneuze systeem. Hiermee vormt het lymfevatsysteem een potentië l e
route voor verspreiding van een infectie in alle halsruimten en
mediastinum, en tevens voor hematogene versleping.
Hoewel de lymfekliervergroting als reactie op een nietontstekingsproces van alle oorzaken van
vergroting het meest voorkomt, is een lymfeklierzwelling pas
als reactief te beschouwen wanneer de primaire infectiehaard
is aangetoond en beide met elkaar corresponderen. Veelal zullen de lymfekliervergrotingen op basis van
ontstekingen beiderzijds voorkomen en zullen meer lymfeklieren
vergroot zijn.
Meest voorkomende verwekkers zijn Staphylococcus aureus
en de groep-A bè t ahemolytische streptokokken, waarvan de
laatste groep, vanwege de soms ernstige uitingen, een aparte beschrijving verdient. Deze streptokokken kunnen onder andere
roodvonk, krentenbaard, acuut reuma en invasieve infecties
veroorzaken. I n de lekenpers worden zij ook wel 'vleesetende
bacterië n genoemd. Vaak gaan streptokokkeninfecties met
fadenopathie gepaard.
Enkele kno-manifestaties:
Faryngitis, al dan niet met roodvonk. Lokale complicaties
zijn onder andere peritonsillair en retrofaryngeaal abces en
lymfadenitis colli. Complicaties zijn zeldzaam, maar vaak

ernstig: pneumonie, meningitis, aangezichtserysipelas, fasciitis necroticans van het gelaat en toxic shock syndroom.
Angina. Acute keelpijn, met algehele malaise, koorts en
hoofdpijn. Kinderen kunnen ook braken of klagen over
buikpijn. De farynx is rood en gezwollen met lymfoï d e
hyperplasie. De tonsillen zijn vergroot en bevatten een
grijswit exsudaat. I n de hals zijn vaak (pijnlijke) klieren
palpabel. I n het algemeen gaat de aandoening binnen een
week vanzelf over.
Pyoderma en impetigo. Vaak wordt impetigo veroorzaakt
door Staphylococcus aureus, maar streptokokken worden
ook als oorzaak gezien. Lokale complicaties zijn
gitis, lymfadenitis. Invasieve complicaties zijn erysipelas,
cellulitis, fasciitis necroticans en sepsis.
Erysipelas is een acute scherp begrensde ontsteking van de
huid, die zich onderhuids kan uitbreiden, waarbij vooral
de lymfevaten aangedaan zijn. Erysipelas komt voor op de
onderbenen, i n het gezicht (vanuit een faryngotonsillitis),
armen of romp. De huidinfectie is pijnlijk en gaat vergezeld
van koorts en koude rillingen, waardoor het beeld toxisch
aandoet. De infectiehaard is vaak klein en niet te vinden.
Zonder antibiotische therapie heeft erysipelas, vooral bij
kleine kinderen en bejaarden, een hoge mortaliteit. Soms
ontstaat sepsis.
Streptokokken cellulitis is een acute, zich snel verspreidende
ontsteking van huid en subcutane weefsels, meestal als
gevolg van geï n fecteerde brandwonden of wondinfecties na
chirurgie of trauma. Cellulitis onderscheidt zich van erysipelas, omdat de laesie niet verheven en onscherp begrensd
is. Complicaties van deze cellulitis, die meestal gepaard gaat
met bacterië m ie, zijn tromboflebitis, artritis, osteomyelitis
en soms endocarditis.
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Fasciitis
is een ernstige infectie van het subcutane weefsel en de fascia gekarakteriseerd door zich snel verspreidende necrose en gangreen van de huid. Het beloop is
snel progressief, de patië n t is ernstig ziek, heeft hoge koorts
en de letaliteit is hoog, zelfs met de juiste antibiotische en
agressief chirurgische therapie bestaande uit ruime resectie
van necrotische gebieden.

Acuut reuma en acute
zijn niet-infectieuze
complicaties van een voorafgaande streptokokkeninfectie, waarvan het pathogenetisch mechanisme deels berust op verwantschap tussen menselijke antigenen en antigenen van de bacterie,
waardoor antistoffen tegen de bacterie kruisreageren met weefselantigenen van de mens.
B Figuur 19.10

Specifieke lymfadenitis colli
Tuberculose
Door het terugdringen van tuberculose was de tuberculeuze
halslymfeklier tot voor kort een nog maar zelden gestelde diagnose. Door toenemend reisverkeer en immigratie vanuit de
derde wereld neemt de
op infecties echter weer toe en moet
tuberculose altijd i n de
worden opgenomen. De infectie is i n de meeste gevallen hematogeen vanuit de
longen. Slechts zelden is het onderdeel van het
complex'; de primaire infectie is dan meestal gelokaliseerd i n tonsil of larynx. I n tegenstelling tot de lymfadenitis bij de banale
infecties is de tuberculeuze lymfeklier niet pijnlijk bij palpatie.
De behandeling is medicamenteus. Excisie of drainage is alleen
nodig bij uitgebreide
en abcederende infecties of
persisterende afwijkingen na medicamenteuze behandeling.

mycobacterië l e lymfadenitis
mycobacterië l e lymfadenitis doet zich vooral
voor bij jonge kinderen. De belangrijkste ziekteverwekkers onder de niet-tuberculeuze
( N T M ) , ook vaak atypische mycobacterië n genoemd,
Mycobacterium avium, Mycobacterium
en Mycobacterium scrofulaceum. De verder gezonde kinderen presenteren zich met pijnloze gezwollen
lymfeklieren unilateraal in de hals. De aangedane lymfeklieren
zijn meestal gelokaliseerd in de submandibulaire, de subdigastrische of de parotisregio.
is een hardnekkige
aandoening. De huid ter hoogte van de zwelling
i n het ontstekingsproces betrokken raken, wat zich manifesteert als een
livide verkleuring van de huid ( • figuur 19.10). Het is van belang
het ziektebeeld te herkennen voordat subcutane abcessen en fistels optreden. Een PCR op het ontstekingsmateriaal kan de diagnose bevestigen. Bij volwassenen worden infecties met atypische
mycobacterië n vrijwel uitsluitend bij aidspatië n ten gezien.
Van oudsher wordt chirurgische verwijdering van alle aangedane lymfeklieren en/of parotidectomie, inclusief eventuele
abcesholten en fistelgangen geadviseerd. Aangezien de afwijking
meestal opvallend is gelokaliseerd, leidt dit nogal eens tot een
ontsierend litteken.
De niet-chirurgische behandeling van atypische mycobacterië l e infecties kent twee scholen: niets doen c.q. afwachten
versus antibiotica (meestal claritromycine/rifampicine of
gedurende 2 maanden).

Niet-tuberculeuze mycobacteriële lymfadenitis rechts
met uitbreiding in de huid bij een kind van 2 jaar.

Toxoplasmose
De lymfadenitis die bij toxoplasmose kan voorkomen is i n de
meeste gevallen gelokaliseerd i n de
submandibulaire lymfeklieren of lymfeklieren i n de hals. Voor de diagnostiek is serologisch onderzoek noodzakelijk. Met deze test is
infectie met Toxoplasma gondii aan te tonen. De ziekte wordt
met name door kattenuitwerpselen veroorzaakt en komt vooral
bij jonge volwassenen voor. De ernst van de symptomen bepaalt
of behandeling wordt ingesteld (sulfadiazine (FNA-suspensie)
(4 dd
mg/kg gedurende 21 dagen) i n combinatie met pyrimethamine
(1 dd 1 mg/kg gedurende 21 dagen).

Kattenkrabziekte

benigna)

Zoals de naam kattenkr abziekte doet vermoeden, ontstaat de
lymfeklierzwelling i n veel gevallen als reactie op een door een
kattenkrab of kattenbeet veroorzaakt wondje en infectie met
Bartonella henselae. Bevestiging van de diagnose wordt verkregen door een positieve serologische reactie of door middel
van een
op gebiopteerd ontstekingsmateriaal, die
bacterieel D N A i n de aangedane lymfeklier kan aantonen. De
lymfadenopathie kan lokaal of gegeneraliseerd zijn. Bij de gegeneraliseerde vorm kan de patië n t koorts hebben, algemeen ziek
zijn en een 'rash' vertonen. Kattenkrabziekte i n het hoofd-halsgebied wordt meestal niet medicamenteus behandeld. Het effect
van antibiotica wordt zeer beperkt geacht. Bij ernstige infecties
kan behandeling met
worden ingezet, bij oudere
kinderen met doxycycline.

Syndroom van Lemierre
Het syndroom van Lemierre ontstaat na een bovensteluchtweginfectie (vaak keelontsteking). Kenmerkend zijn lymfadenopathie met tromboflebitis van de v.jugularis van waaruit
septische emboli kunnen ontstaan. Deze geven vervolgens vaak
aanleiding tot ernstige longontstekingen. De verwekker is een
fusobacterie, meestal fusobacterium
De behandeling is antibiotisch en in geval van abcessen moet drainage
plaatsvinden.
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Sarcoïdose
De oorzaak van de granulomateuze ontsteking sarcoï d ose is
niet bekend. De ziekte begint vaak ongemerkt, soms met lichte
koorts en lymfeldierzwellingen. In de hals kunnen vele vergrote
lymfeklieren worden gepalpeerd. Verbreding van het mediastinum en multipele longhaarden zijn de typische afwijkingen op
de thoraxfoto. De diagnose wordt gesteld door middel van een
lymfeldierbiopsie. I n de lymfeklier wordt het typische beeld van
granulomateuze ontsteking gezien. Histologisch lijkt het beeld
op dat van tuberculose; alleen ontbreken zuurvaste staven i n het
microscopisch preparaat. Het ziektebeeld kan spontaan verbeteren. De ziekte wordt alleen behandeld (met
wanneer er sprake is van progressieve symptomatische ziekte en/
of progressieve radiologische longafwijkingen en achteruitgang
van de longfunctie.

Overige
Aids/hiv, lues, tularemie, brucellose, difterie, actinomycose en
mononucleosis infectiosa zijn andere specifieke ontstekingen
die vergrote lymfeklieren kunnen geven.

Halsabces
Een abces i n de hals kan uit een geï n fecteerde lymfeklier ontstaan. Andere bronnen zijn tonsillitis, een corpus alienum in de
keel, mastoiditis (bezoldabces) of een geï n fecteerd gebitselement
(ludwigangina). Ook speekselklierontstekingen en een osteomyelitis van een wervellichaam kunnen een diep halsabces veroorzaken. Verspreiding van de infectie vindt plaats via defecten van
de halsfascia naar é n of meer halscompartimenten, zoals de parafaryngeale ruimte. I n ernstige gevallen kan het mediastinum
betrokken zijn. Zowel voorheen gezonde personen als patië n ten
met een verminderde weerstand kunnen een halsabces ontwikkelen. Patië n ten zijn vaak ernstig ziek. Niet zelden zijn de klachten veroorzaakt door de bron van de ontsteking al verdwenen en
staan algemene klachten op de voorgrond. Door prikkeling van
de halsspieren kunnen een stijve nek of een dwangstand van het
hoofd ontstaan (torticollis).
Diagnose, behandeling. Wanneer de beeldvorming (echografie, CT) duidt op aanwezigheid van lucht en/of pus, is een abces
zeer aannemelijk en moet de holte i n - en/of uitwendig worden
gedraineerd. Uitspoelen van de abcesholte en het achterlaten van
een drain is belangrijk om continue drainage van de abcesholte
te waarborgen, waardoor de kans op een recidief vermindert.
Soms kan een kleine abcesholte op geleide van CT-scan of echo
door de radioloog worden gedraineerd. De chirurgische behandeling moet met gerichte antibiotische behandeling worden ondersteund.

